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 إلى
 المحترم مجلس النواب السٌد رئٌس

 بمثابة مدونة التعاضد  011-07: بشان مشروع القانون رقم  الموضوع
بمثابة مدونة التعاضد،هذا المشروع الذي  011-07هذه العرٌضة بشأن مشروع القانون رقم و بعد ، ٌؤسفنا السٌد الرئٌس أن نوجه إلٌكم  

سٌؤدي ال محالة إلى اختالالت عمٌقة على مستوى المنظومة الصحٌة ، حٌث إن المادة الثانٌة من المشروع المصادق علٌه من طرف  مجلس 

 : هٗ يا ٚهٙانفقشج انثايُح يٍ َفش انًادج انثاَٛح  ػفٙ  الحكومة ٌنص 

. إحذاث دٔس انشاحح ٔدٔس اإلٕٚاء ٔكزا ٔحذاخ اجتًاػٛح أخشٖ تتٕنٗ حًاٚح طفٕنح ٔاألصشج ٔاألشخاص انًضٍُٛ ٔاألشخاص انًحتاجٍٛ 8

نًضاػذج انغٛش أٔ رٔ٘ االحتٛاجاخ انخاطح يا ػذا يؤصضاخ تقذو خذياخ فٙ يجال انتشخٛض أٔ انؼالج أٔ االصتشفاء أٔ يؤصضاخ تٕسٚذ 

ٚح ٔانًؼذاخ ٔاٜالخ ٔأجٓزج انتشٔٚض انطثٙ أٔ ًْا يؼا أٔ ٔحذج راخ طاتغ تجاس٘ أ تضتٓذف  انشتح أٔ تذخم فٙ إطاس يُٓح يُضًح األدٔ

 ٔ/أٔ ٚقُُٓا تششٚغ خاص.  

 : 2فٙ انفقشج انثايُح يٍ  انًادج : إال اَّ جاء فٙ انُض انًؼذل نًششٔع انقإٌَ يٍ طشف يجهش انًضتشاسٍٚ  

انًضٍُٛ ٔاألشخاص انًحتاجٍٛ س انشاحح ٔدٔس اإلٕٚاء ٔكزا ٔحذاخ اجتًاػٛح أخشٖ تتٕنٗ حًاٚح طفٕنح ٔاألصشج ٔاألشخاص . إحذاث د8ٔ

نًضاػذج انغٛش أٔ رٔ٘ االحتٛاجاخ انخاطح  ٔ  يؤصضاخ تقذو خذياخ فٙ يجال انتشخٛض أٔ انؼالج أٔ االصتشفاء أٔ يؤصضاخ تٕسٚذ األدٔٚح 

يُٓح يُضًح ٔ/أٔ ٔانًؼذاخ ٔاٜالخ ٔأجٓزج انتشٔٚض انطثٙ أٔ ًْا يؼا أٔ ٔحذج راخ طاتغ تجاس٘ أٔ تضتٓذف  انشتح أٔ تذخم فٙ إطاس 

 ٚقُُٓا تششٚغ خاص.        

 ٔتتًثم خطٕسج ْزِ انًادج انتٙ تى تؼذٚهٓا فٙ انتذاػٛاخ انتانٛح:  

                                           كٌٕ يششٔع انقإٌَ ْذا ٚخضغ ألحكاو تششٚؼٛح ٔ تُظًٛٛح خاطح تانًٍٓ انظحٛح أال ٔ ْٙ                                              

 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 131-13قانون  .1

 المتعلق بمدونة األدوٌة  17-44قانون  .2

 المتعلق بالخرٌطة الصحٌة و إعطاء العالجات  34-49قانون .3

 المتعلق بالمستلزمات الطبٌة  84-12قانون  .4

ن مدبري التأمٌن و إعطاء الخدمات الطبٌة " التً تنص على حالة التنافً بٌ 44فً مادته  65-44و القانون مربط الفرس   .5

 واالستشفائٌة" .       

مما ٌهدد مهنة الطب خاصة مع حالة التنافً بٌن التأمٌن وإعطاء الخدمات  الصحٌة، حٌث أن المؤمن محكوم بهاجس التوازنات المالٌة 

من مشروع مدونة التعاضد  2ٌل المادة العدول عن تعد لذا نرى من الضروري والمستعجلعلى حساب الخدمات الطبٌة للمواطن 

الذي  قامت به الغرفة الثانٌة و الرجوع إلى النص األصلً الذي عرضته الحكومة. ألن فتح المجال لشبكة التعاضدٌات إلحداث مصحات و 

شأنه أن ٌؤثر  مؤسسة صحٌة الحالٌة التً تمارس خارج القانون الشًءالذي من 134عٌادات و مختبرات طبٌة و غٌرها لٌنضاف إلى 

 سلبا على مهن الطب  وجراحة اآلسنان و الصٌدلة  و مبادئها . 

 ٔ أخٛشا تقثهٕا يُا فائق انتقذٚش ٔ االحتشاو          

 عن المكتب الوطنً
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